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BEGRUNDET UDTALELSE 
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OM NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra det østrigske Forbundsråd om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar 
(COM2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det østrigske Forbundsråd har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 
ovennævnte forslag til direktiv.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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Begrundet udtalelse af 27. maj 2014 i henhold til 23g, stk. 1, i B-VG sammenholdt med 
artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet fra Forbundsrådets EU-udvalg 

COM(2014) 212 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om enkeltmandsselskaber med 
begrænset ansvar

A. Begrundet udtalelse

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet.

B. Begrundelse

Europa-Kommissionen er af den opfattelse, at direktivforslaget kan have hjemmel i artikel 50 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Kommissionen anfører som 
begrundelse, at dette forslag til direktiv ikke indfører en ny overnational retsform for 
enkeltmandsselskaber men nærmere skal bidrage til den gradvise afskaffelse af hindringer for 
den frie etableringsret. 

Denne begrundelse er ikke overbevisende.

In denne sammenhæng henvises fremfor alt til Den Europæiske Unions Domstols afgørelse af 
2. maj 2006 i sag C-436/03 om forordningen om det europæiske andelsselskab (SCE). Den 
Europæiske Unions Domstol anførte heri, at der med den pågældende forordning var blevet 
indført en ny selskabsform, der består side om side med de nationale selskabsformer. For 
sådanne overnationale nye retsformer, der skal bestå side om side med de retsformer, der er 
fastsat i national ret, har Den Europæiske Unions Domstol tydeligt fastslået, at den korrekte 
hjemmel herfor udelukkende er artikel 308 TEF (nu artikel 352 TEUF).

Med det foreliggende forslag til direktiv skal der imidlertid nu skabes en retsform, der i 
lighed med det europæiske andelsselskab i stor udstrækning er ensartet reguleret, og som skal 
optræde under den samme retlige betegnelse, således at der faktisk skabes en overnational 
retsform, der i hver medlemsstat består side og side med den nationale selskabsform for 
selskaber med begrænset ansvar.  Dette fremgår tydeligt af bestemmelsen i forslagets artikel 9 
om omdannelsen af et selskab med begrænset ansvar til et SUP-selskab og også af den særlige 
betegnelse af retsformen for sådanne enkeltmandsselskaber, der skal benævnes SUP (Societas 
Unius Personae) i hele Europa, samt af betragtning 9 og 10 til EU-Kommissionens forslag, 
hvoraf fremgår, at medlemsstaterne i det mindste som et alternativ har mulighed for at bevare 
de hidtidige retsformer for selskaber med begrænset ansvar i henhold til national ret, men at 
de er forpligtet til at sørge for, at SUP-selskaber kan oprettes som en særskilt selskabsform.

Det er således klart, at der jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C-436/03 skal indføres en ny 
selskabsform, der skal bestå side om side med de nationale selskabsformer. Indførelsen af en 
sådan ny retsform, der i stor udstrækning er ensartet reguleret, og som derfor faktisk er en 
supranational retsform, kan imidlertid ikke have artikel 50 i TEUF som retsgrundlag.
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Vedrørende nærhedsprincippet: Forslaget til direktiv om indførelse af enkeltmandsselskaber 
med begrænset ansvar kan i den nuværende form ikke have hjemmel i et retsgrundlag for 
EU's kompetence til at handle, skyder langt over det forfulgte mål og fører til en overnational 
selskabsform for alle.

Der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt Den Europæiske Union overhovedet har ret til at 
kræve, at medlemsstaterne indfører en ny national selskabsform. Dette er sandsynligvis et 
uberettiget indgreb i den nationale regeludstedende suverænitet. Det foreliggende forslag 
tager derfor heller ikke hensyn til proportionalitetsprincippet. Disse mål ville også kunne 
opnås gennem national lovgivning.

Endvidere vil denne model for enkeltmandsselskaber faktisk indbyde til misbrug og omgåelse 
af nationale standarder, som f.eks. krav om minimumskapital, samt fremme 
grænseoverskridende proformaselvstændige.


